
Betalen via Bitcoin 

Mocht je nog niet bekend zijn met het betalen via bitcoin dan volgt hier een handleiding. 

Je kunt bitcoin gebruiken als snel betaalmiddel, een snelle manier om van A naar B te transporteren. 

Ik geef geen bitcoin advies of het interessant is als investering , alleen uitleg hoe je dit kan gebruiken 

als snelle manier van je nederlandse bankrekening naar…xyz… , waar je ook bitcoin voor nodig hebt 

om mee te kunnen betalen.  

Open een rekening bij Bitmymoney. 

Dit is een Nederlands bedrijf, met Nederlandse helpdesk. Uiteraard zijn er meerdere bedrijven/ 

‘alternatieve banken’ bij wie je een rekening kunt openen, maar ik ben zeer tevreden over 

Bitmymoney. Via Ideal kan je bij hen bitcoin kopen en uiteraard ook later jouw ontvangen bitcoins 

weer terugverkopen/ omwisselen naar euro’s op jouw Nederlandse bankrekening.  

En dan? Dan heb je een account, je bent ingelogd en dan zie je dit als beginscherm: 

1. Klik op de link bij de groene pijl 

 

 

2. Wil je bitcoins kopen klik dan op ‘kopen’. Er verschijnt een betaalscherm waar je via Ideal 

bitcoins kan kopen. Let op: de eerste keer is dat maximaal voor €50. Daarna moet je account 

geverifieerd worden via sms en/of een telefoon gesprek ‘wilt u echt bitcoins kopen 

mevrouw?’ Ja! Daarna kan je voor max. €100.000,- bitcoins kopen.  

 

   

 

 

 

 

 

 

https://www.bitmymoney.com/friends/42219/
https://www.bitmymoney.com/friends/42219/


3. Nu heb je bitcoins en die wil je versturen naar een ander adres, een andere bankrekening 

zogezegd. Klik op ‘Verstuur naar een crypto-adres’.  

 

4. Je hebt bij …xyz…, het bedrijf waar jij bitcoins voor nodig hebt, opdracht gegeven om bitcoins 

te kopen. Als je dat doet verschijnt er altijd een balk met de tekst ‘SEND’ ervoor. In die balk 

staat de hoeveelheid bitcoins die je nu gaat versturen.  

Kopieer dat getal en plaats in de balk waar de blauwe cirkel omheen staat. 

Onder SEND staat ‘TO:  …een heeeeele lange reeks cijfers en letters….’ Dat is het bitcoin 

adres, het bankrekeningnummer zogezegd, wat je kopieert en plakt onder de groene cirkel. 

Klik nu op ‘verstuur bitcoins’.  

 

5. Je moet nu direct inloggen in je emailadres wat hoort bij je bitmymoney account en 

bevestigen dat je inderdaad deze bitcoins wilt versturen.  Soms gaat het snel, soms duurt het 

even maar als ‘vanzelf’ verschijnt bij …xyz… het bedrag en kan je aan de slag! Succes! 


